
Protokół nr 4/2016 z posiedzenia Zarządu Klubu Żeglarskiego 

„Posejdon” z dnia 03 – 11 - 2016r.  
 
 

I. Uczestnicy posiedzenia: 

  

1. Marek Kowalik – Komandor Klubu  

2. Ernest Wemer – Wicekomandor Klubu  

3. Michał Lechota – Członek Zarządu  

4. Robert Grodecki – Członek Zarządu  
 

II. Porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Klubu. 
2. Podsumowanie sezonu żeglarskiego 2016. 

3. Stan zabezpieczenia sprzętu pływającego w klubie na zimę (Kunice, Giżycko, Iława, 

Stepnica) 

4. Stan przygotowania do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w Klubie Posejdon. 

5. Wybór osób uprawnionych do dodatkowej 10 % zniżki w sezonie 2017. 

6. Podsumowanie mijającej kadencji Zarządu Klubu Posejdon. 
7. Sprawy różne. 

  
Ad.1. Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Klubu zebrani przyjęli bez 

zastrzeżeń. 

 

Ad.2. Kol. Marek Kowalik – Komandor klubu podsumował działalność żeglarską w 

sezonie 2016r., m.in. omówił stopień wykorzystania jachtów. Niestety najgorzej wypadł 

stopień obłożenia s/y Ambasadora. Małe zainteresowanie pływaniem po Zatoce Gdańskiej 

było jednym z powodów podjęcia decyzji o przestawieniu jachtu ponownie na wody 

Zalewu Szczecińskiego. Jacht aktualnie stacjonuje (zimuje) w Marinie Jachtowej w 

Stepnicy (Klub Żeglarski i Motorowodny LOK – Kanał Młyński). Natomiast zupełnie 

dobrze było z wykorzystaniem s/y Posejdona na Mazurach i s/y Sztecherka na Jezioraku. 

Również wykorzystanie sprzętu wypadło dobrze, na co wpływ miały zakupy sprzętu: 2 

kajaków i rowerów wodnych. 

 

Ad.3. Kol. Marek Kowalik przedstawił informację nt. przygotowania jachtów do 

zimowania. Ze względu na koszty wysyłania ekip technicznych z klubu, sprawę 

zabezpieczenia s/y Sztecherka i Posejdona załatwią miejscowi współpracownicy klubu: 

kol. Kasprzak z Iławy oraz kol. Karczewski z Wilkas. Jedynie do Stepnicy, na s/y 

Ambasadora, wysłano klubową ekipę w składzie: Tomasz Garncarz, Marian Pawlik i 

Robert Grodecki, która dokonała niezbędnych napraw, wyslipowała jacht i zabezpieczyła 

go na zimę. Kol. Grodecki poinformował, że część wyposażenia jachtu została 

przywieziona do Legnicy: elektronika, butle z gazem, akumulatory, grot do naprawy. 

 

Ad.4. Marek Kowalik – Komandor klubu przedstawił stan przygotowań do Walnego 

Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w Klubie Posejdon. Ustalono, że zebranie 

zwołane zostanie na dzień 10 grudnia 2016r., na godzinę 11.00 (pierwszy termin) lub na 

11.15 (drugi termin) w siedzibie klubu w Kunicach. Kol. Wicekomandor klubu Ernest 

Wemer wraz z zarządem i pracownikiem biura przygotuje niezbędne dokumenty do 

przeprowadzenia zebrania. Przyjęto jednocześnie, że wybory zarządu klubu zostaną 



przeprowadzone zgodnie z Uchwałą nr 212/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK  

z 25 czerwca 2016 roku w sprawie Ordynacji Wyborczej wraz z załącznikiem do uchwały 

ZG PTTK nr 212/XVIII/2016 z 25.06.2016 r. „ORDYNACJA WYBORCZA”. (oba 

dokumenty w załączeniu do protokołu). 

 

Ad.5.  Zarząd klubu po dyskusji i ustaleniu listy osób uprawnionych do dodatkowej 10% 

zniżki klubowej podjął uchwałę nr 3/2016 w tej sprawie (uchwała w załączeniu). 

 

Ad.6. Na zakończenie posiedzenia zarządu kol. Marek Kowalik podsumował mijające 

cztery lata kadencji 2012 – 2016. Był to okres wytężonej pracy, cennych inicjatyw, 

zorganizowanych licznych imprez klubowych i środowiskowych (regaty w Kunicach, 

jesienno-zimowe spotkania klubowe), rejsów śródlądowych w kraju i za granicą (Mazury, 

Bad Saarow – RFN, Jeziorak), rejsów i regat morskich na s/y Ambasadorze (dwukrotnie 

Regaty Poloneza, Regaty Sailbook Dookoła Gotlandii), przeprowadzonych szkoleń na 

stopień żeglarza jachtowego i jachtowego sternika morskiego. 

 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu KŻ Posejdon.  

WICEKOMANDOR           KOMANDOR     

(-) Ernest Wemer         (-) Marek Kowalik 

 


